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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

466. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.18, 20, 24 и чл.25.Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016 и 113/2017), чл. 28. Одлуке o начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења, (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), 

чл.6. Одлуке о оснивању општинске стамбене 

агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

22/12, 27/16)    и чл.56. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16- пречишћен текст) на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини,  доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПРОСТОРА ДА КОРИСТИ 

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се Општинској 

стамбеној агенцији Врњачка Бања из 

Врњачке Бање да користи, без накнаде 

пословни простор у делу објекта бр.3 на 

503/6 КО Врњачка Бања која је у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања 

уписана као јавна својина општине а који се 

састоји од следећих просторија: у сутерену: 

ходник 29,77м2, тоалет 2,20м2, ходник 

9,82м2, канцеларија 14,00м2, ходник 

12,80м2, канцеларија 10,00м2,  канцеларија 

7,00м2,  канцеларија 58,70м2, тоалет 2,20м2, 

тоалет 2,20м2, ходник 6,30м2, ходник 5,0м2, 

канцеларија 11,73м2, укупне површине 

139,73м2 а у приземљу: ходник 29,77м2, 

тоалет 2,20м2, тоалет 2,20м2, канцеларија 

40,74м2, канцеларија 12,45м2, канцеларија 

13,00м2, канцеларија 26,72м2 и ходник 

7,50м2, укупне површине 134,58м2, за 

потребе рада ове агенцијe као канцеларијски 

простор.  

Простор из става 1. се даје да користи 

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања 

из Врњачке Бање, ради обављања 

делатности ове агенције у складу са 

оснивачким актом на период док то правно 

лице обавља поверене послове од јавног 

интереса и има статус лица  чији је већински 

власник капитала општина Врњачка Бања, 

без могућности уписа права коришћења код 

Службе за катастар непокретности за КО 

Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 

Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања из Врњачке Бање преузима да 

користи наведени простор из  чл. 1. ове 

Одлуке и обавезна је да исте користи у 

складу са природом и наменом простора и да 

истим управља у складу са Законом о јавној 

својини, подзаконским прописима и 

важећим актима општине Врњачка Бања и 

измирује све обавезе везане за коришћење 

инфраструктурних прикључака у функцији 

наведеног простора у објекта као и друге 

обавезе везане за коришћење наведеног 

простора. 

Примопредаја врши се записнички 

након закључивања уговора са општином 

према приложеној  скици. 
 

Члан 3. 

Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања из Врњачке Бање нема право 

располагања, отуђења, стављања хипотеке 

или другог терета на описаној 

непокретности, што се ближе регулише 

уговором између Општине и Општинске 

стамбене агенције Врњачка Бања из 

Врњачке Бање По закључењу уговора са 

општином Врњачка Бања којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе,  

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања 

из Врњачке Бање  преузима да користи 

простор из чл. 1 ове Одлуке. 
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Члан 4. 

Општинска стамбена агенција Врњачка 

Бања из Врњачке Бање не може на наведеној 

непокретности изводити никакве радове сем 

радова текућег одржавања  без сагласности 

општине прибављене сходном применом  

поступка из чл.63. Одлуке o начину поступања 

са непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16-пречишћен текст и 19/17). 

Општина Врњачка Бања коришћење  

непокретности из чл.1. ове одлуке може да 

одузме ако се не користи  у функцији 

остваривања оснивачким актом поверене 

делатности од општег интереса  овог правног 

лица и, као и ако се користи супротно закону, 

другом пропису или природи и намени 

пословног простора, као и у случају потребе за 

извршавање других надлежности од општег 

интереса општине. 
 

Члан 5. 

Општинско правобранилаштво је у 

обавези да спроведе поступке да регулише 

(правно и финансијски) статус прикључака на 

инфраструктуру и достави доказ о томе 

приликом примопредаје непопкретности из 

чл.1. ове Одлуке.  
 

Члан 6. 

 Председник општине Врњачка Бања  

закључује уговор са Општинском стамбеном 

агенцијом Врњачка Бања из Врњачке Бање о 

коришћењу простора из чл.1.ове Одлуке 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 

Бања''.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-94/18  од 6.11.2018.године 

                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      ВРЊАЧКА БАЊА 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

467.                                                                                                

Председник општине Врњачка Бања, 

на основу чл.27.ст.10. Закона о јавној 

својини („Сл. гл. РС“, бр.72/2011 88/2013 и 

105/2014, чл.99.3. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник 

РС", бр. 16/2018), чл.7. - 12. Одлуке о о 

начину поступања са непокретностима које 

су у јавној својини општине Врњачка Бања 

односно на којима општина Врњачка Бања 

има посебна својинска овлашћења (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2 8/16 – 

пречишћен текст и 19/17), иницијативе 

Општинског правобранилаштва ОП бр. 

44/18 од 26.10.2018.године и чл.56. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

В.Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донео 

је 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак и 

уређује начин и услови за спровођење 

поступка отуђења непокретности из јавне 

својине општине Врњачка Бања и то 

кп.бр.791/7 КО Штулац, површине 820м2 на 

којој се налази породична стамбена зграда 

површине 45м2 изграђена без одобрења за 

градњу које непокретности су уписане у 

листу непокретности 1165 за КО Штулац као 

јавна својина општине. 

Обавезује се Општинско правобра-

нилаштво да спроведе поступак омеђавања, 

озакоњења и регулисања инфраструктурних 

прикључака за непокретност из претходног 

става и да по окончаним поступцима достави 

Општинској управи документацију потребну 

за припрему и  јавно оглашавање (решење о 

озакоњењу, геодетски снимак парцеле који 

садржи све шта се налази на тој парцели, 
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документацију о  инфраструктурним прик-

ључцима).  
 

Члан 2. 

Наведена непокретност из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују у виђеном стању, јавним 

оглашавањем у поступку прикупљања 

писмених понуда под следећим условима: 

-почетна цена према процени која се  

прибавља од Министарства финансија, 

Пореска управа-Филијала Ц, Врњачка Бања 

пре расписивања јавног огласа, 

-рок плаћања је тридесет дана од дана 

потписивања уговора; 

-критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је највећи износ понуђене цене, а 

уколико  два или више понуђача понуде 

исти износ цене, Комисија за спровођење 

поступка позваће понуђаче који су понудили 

исти износ цене, да у року од три дана од 

дана пријема позива, доставе нову писмену 

затворену понуду, са увећаним износом цене 

у односу на претходно дату понуду, а које 

понуде ће комисија отворити и утврдити 

најповољнијег понуђача.  

Уколико понуђачи из претходног 

става у року од три дана не доставе нову 

понуду, односно ако су понуђачи доставили 

нову понуду са истоветним износом, 

комисија ће путем жреба извршити избор 

(комисија ће заказати место и време 

жребања и позивати понуђаче који имају 

једнаке понуде највише понуђеног износа да 

присуствују извлачењу путем жреба о чему 

се води записник. 

-депозит за учешће у поступку прикупљања 

понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се 

на рачун 840- 811151843- 89- примања од 

продаје непокретности у корист нивоа 

општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку прикупљања 

писмених понуда је 8 дана од окончања 

поступка; 

-рок за подношење понуда је 30 дана од 

дана јавног оглашавања у дневном листу 

који се дистрибуира на територији целе 

Републике Србије; 

-отварање понуда је  5-тог дана од дана 

истека рока за подношење понуда, у великој 

сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и 

неблаговремених понуда немају право да 

учествују у поступку отварања прикупљених 

писмених понуда, одн. непотпуне и 

неблаговремене понуде се одбацују. 

Понуде се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Понуда за стан 

(навести податке чл.1. о стану) – не 

отварати'', на адресу: Општина Врњачка 

Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања, за 

Комисију за спровођење поступка 

располагања непокретности у јавној својини 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Јавни оглас за прикупљање понуда за 

отуђење непокретности из чл.1. ове одлуке 

расписује се након достављања докуме-

нтације из чл.1ст.2 од стране  Општинског 

правобранилаштва. 

Оглас за прикупљање понуда за 

отуђење непокретности из чл.1. ове Одлуке 

објављује се на веб сајту Општине Врњачка 

Бања и   дневном листу „Политика“ који се 

дистрибуира на територији целе Републике 

Србије.  

Поступак за отуђење непокретности 

из чл.1. Одлуке, спроводи Комисија 

формирана решењем СО Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 21/16, 

27/16, 19/17 и 10/18). 

По окончању поступка прикупљања 

понуда за отуђење непокретности из чл. 1. 

Одлуке, Комисија доставља предлог 

надлежном органу за доношење одлуке о 

отуђењу. 

Обраду предлога Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за имовинско-правне послове. 

Учесник у поступку прикупљања 

понуда који сматра да је непокретност 

отуђена супротно одредбама важећих 

пропсиса који уређују ову област, и да му је 

на тај начин повређено право, може поднети 

надлежном суду тужбу за поништај уговора 

у року од осам дана од сазнања за 

закључење уговора, а најкасније у року од 30 

дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1. Одлуке закључује се у року од тридесет 
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дана од дана ступања на снагу одлуке о 

отуђењу предметног стана а по   приба-

вљеном мишљењу Општинског  правобра-

ниоца. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''  

 

ПЕДСЕДНИК ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-100/18 од 6.11.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      ВРЊАЧКА БАЊА 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

468.                                                                                                

Председник општине Врњачка Бања, 

на основу чл.44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/16- др.закон), чл. 56. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 23/16-

пречишћен текст) и Решења Комесаријата за 

избеглице и миграције  бр.553-1265/1 од 

22.10.2018.године, доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за доделу новчане 

помоћи  и помоћи за набавку огрева 

социјално угроженим породицама избеглих 

и интерно расељених лица на територији 

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за доделу 

новчане помоћи и помоћи за набавку огрева 

социјално угроженим породицама избеглих 

и интерно расељених лица на територији 

општине Врњачка Бања (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

 

1.  Иван Радовић, Председник СО, 

председник Комисије; 

2.  Саша Радисављевић, секретар СО, 

заменик председника; 

3.  Александар Миљаковић, повереник за 

избеглице и расељена лица, члан; 

4.  Даница Гочанин, Национална служба за 

запошљавање, зам.члана; 

5.  Јасмина Трифуновић, Одсек за послове 

органа општине, члан; 

6.  Сандра Боровић, заменик члана; 

7.  Сузана Црноглавац, Одсек за локални 

економски развој и инвестиције, члан; 

8.  Сузана Ђорђевић, Одсек за буџет и 

финансије, заменик члана; 

9.  Гордана Узуновић, Одсек за буџет и 

финансије, члан; 

10. Ивана Јовановић, Нормативно правни 

послови, заменик члана. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе 

Правилник о раду на основу кога ће 

извршити расподелу новчане помоћи и 

помоћи за набавку огрева социјално 

угроженим породицама избеглих и интерно 

расељених лица која су тренутно настањена 

територији општине Врњачка Бања, у 

појединачном максималном износу до 15.000 

дианара, односно у максималном 

појединачном износу по породици за 

набавку огрева до 20.000.динара. 
 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек 

за буџет и  финансије Општинске управе 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из 

члана 2. овог Решења, обавезује се да писани 

извештај достави Поверенику за избеглице и 

расељена лица заједно са доказима о 

наменском утрошку средстава (копију 

извода о преносу средстава  на текуће рачуне 

корисника и копије картица текућих рачуна 

или копију извода о подизању готовине и 

копије признаница о исплати потписаних  од 

стране корисника  помоћи), који исте 

доставља Комесаријату до 31. децембра 

2018.године.  
 

Члан 5. 

О накнади за рад Комисије одлучиће 

се посебним решењем. 
 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
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ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  

БАЊА 

Број: 020-183/18 од 13.новембра 2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      ВРЊАЧКА БАЊА 

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

469.             
Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – 

др.закон, 101/16 и 47/18), члана 21. став 2. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 2/18-пречишћен текст и 10/18), Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа и 

чланова радних тела („Сл.лист општине 

Краљево“ бр.24/04, „Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.2/06, 9/06, 1/09, 15/10, 

4/13, 6/13, 16/16) и члана 56. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 23/16-пречишћен текст), 

доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за спровођење 

поступка доделе једнократне новчане 

помоћи по основу Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом на територији 

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Комисију за спровођење поступка 

доделе једнократне новчане помоћи по 

основу Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања именују се: 

1. Игор Матић, председник комисије; 

2. Ангелина Прибаковић, члан и 

3. Игор Дрманац, члан. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да распише 

конкурс, утврди критеријуме и сачини 

предлог ранг листе за доделу једнократне 

новчане помоћи, као финансијске помоћи 

породици у корист даровитих ученика 

основних и средњих школа, студената и 

свршених студената  основних, мастер, 

специјалистичких и докторских академских 

студија и специјалистичких струковних 

студија, акредитованих високошколских 

установа, за буџетску годину, а у складу са 

обезбеђеним финансијским средствима 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања. 

Чланови Комисије, који нису на 

сталном раду у органима општине, јавних 

предузећа и установа чији је оснивач 

општина, имају право на накнаду за рад, у 

складу са Одлуком о накнадама за рад и 

путним трошковима одборника, чланова 

Општинског већа и чланова радних тела. 

Члановима Комисије који имају 

право на накнаду, у складу са овим 

решењем, накнада се обрачунава од дана 

ступања на снагу овог решења, на основу 

евиденције о присутности коју сачињава 

организациона јединица за послове 

образовања Општинске управе. 
 

Члан 3. 

Комисија се именује на период од 4 

године. 
 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“.   

Ступањем на снагу овог Решења 

престаје да важи Решење бр.020-108/15 од 

3.7.2015. године и Решење бр.020-108/15 од 

13.01.2016. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број:020-184/18 од 15. новембра 2018.године 

  

                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                            Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

470.                                                                                  

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 7.11.2018.године,  

на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 

83/14- други закон, 101/16 – др.закон и 
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47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

38/17, 9/18,17/18 и 30/18), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), 

члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-3000/18 од 

7.11.2018.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  600.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  

главе 4.08 МЗ Ново Село, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економске класификације 511 

Зграде и грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-3000/18  од 7.11.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Ново Село, број 400-3000/18  

од 6.11.2018.године,  за потребе потпорног 

зида код цркве на Малом гробљу у Новом 

Селу. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана МЗ Ново 

Село. 

Обавезује се МЗ Ново Село да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и МЗ Ново Село. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3000/18 од 7.новембра 2018.године 

                                                         

                           ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

471. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 7.11.2018.године, 

на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр.129/07, 

83/14- други закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

38/17, 9/18,17/18 и 30/18), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), 

члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
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Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-3002/18 од 

7.11.2018.године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  600.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  

главе 4.07 МЗ Врњачка Бања, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економске класификације 511 

Зграде и грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-3002/18  од 7.11.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Врњачка Бања, број 400-

3002/18  од 6.11.2018.године, на име 

недостајућих средстава за извођење радова 

на фонтани на Променади (на платоу код 

Врапца). 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана МЗ 

Врњачка Бања. 

Обавезује се МЗ Врњачка Бања да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и МЗ Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3002/18 од 7.новембра 2018.године 

 

                                  ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                    Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени 

лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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